
�سركـة البحـرين لت�سليـح ال�سفـن والهنـد�سة 

ي�ضر جمل�ش اإدارة �ضركة البحرين لت�ضليح ال�ضفن والهند�ضة )�ش.م.ب( دعوة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية 

العمومية العادية لل�ضركة واملقرر عقدها يف متام ال�ضاعة العا�ضرة من �ضباح يوم الأربعاء املوافق 27 مار�ش 2019م وذلك 

يف قاعة اأوال )3( بفندق اخلليج وذلك ملناق�ضة واإقرار جدول الأعمال املبني اأدناه:

جدول اعمال اجلمعية العمومية العادية:
1 - قراءة حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�ضابق املنعقد يف   29 مار�ش 2018م وامل�ضادقة عليه.

2 - مناق�ضة تقرير جمل�ش الإدارة عن اعمال ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م وامل�ضادقة عليه.

3 - الإ�ضتماع اىل تقرير مدققي احل�ضابات اخلارجيني عن البيانات املالية لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م.

4 - مناق�ضة البيانات املالية لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م وامل�ضادقة عليها.

5 - اعتماد تو�ضية جمل�ش الإدارة بتخ�ضي�ش �ضايف اأرباح ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م على النحو التايل:

اأ  -   توزيع اأرباح نقدية على امل�ضاهمني قدرها 50% من راأ�ش املال املدفوع )50 فل�ش لل�ضهم الواحد( والبالغة اإجمالياً 

990.000 ديناربحريني و�ضيتم دفع الأرباح خالل ع�ضرة اأيام من تاريخ اجتماع اجلمعية.

ب -  تخ�ضي�ش مبلغ 83.300 دينار بحريني حل�ضاب الأعمال اخلريية.

ت -  حتويل مبلغ 3.209 دينار بحريني اإىل الإحتياطي القانوين.

ث -  حتويل مبلغ 2.255.477 دينار بحريني اإىل الأرباح امل�ضتبقاة.

6 -  املوافقة على مقرتح توزيع مكافاأة لأع�ضاء جمل�ش الإدارة مببلغ اإجمايل قدره 166.000 دينار بحريني لل�ضنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�ضمرب2018م.

ال�ضناعة  وزارة  و  املركزي  البحرين  م�ضرف  مبتطلبات  ال�ضركة  اإلتزام  ومدى  ال�ضركات   حوكمة  تقرير  7 -  مناق�ضة 

والتجارة وال�ضياحة ل�ضنة 2018م.

8-  اإخطار واإقرار املعامالت التي متت خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018 مع اأي اأطراف ذات عالقة كما هو 

مو�ضح يف اإي�ضاح رقم 24 من القوائم املالية مبا يتما�ضى مع املادة 189 من قانون ال�ضركات التجارية.

9 -  اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة عن كل ما يتعلق بت�ضرفاتهم عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018 م.

الإدارة  جمل�ش  وتفوي�ش  2019م  املالية  لل�ضنة  والداخليني  اخلارجيني  احل�ضابات  مدققي  تعيني  اإعادة  اأو  10 -  تعيني 

بتحديد اأتعابهم.

11 -  تعيني ع�ضو جمل�ش اإدارة للدور 2018 - 2020 :

     ال�ضيد/ يو�ضف عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا ل�ضغل من�ضب ال�ضيد/ عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا وذلك لتقاعده.

12 - مناق�ضة ما ي�ضتجد من اأعمال طبقاً للمادة 207 من قانون ال�ضركات التجارية.

فــوزي اأحمـد كـانـو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

مالحــظات هامة للم�ساهمني:
 )1(   ميكنكم احللل�للضللول علللللى الللبلليللانللات املللاللليللة لل�ضنة املللاللليللة مللن خلللالل مللوقللع بللور�للضللة الللبللحللريللن ونلل�للضللخللة مللن بللطللاقللة الللتللوكلليللل مللن خللالل
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 Karvy Computershare W.L.L 3(  يجب ت�ضليم بطاقة التوكيل لجتماع اجلمعية العمومية قبل 24 �ضاعة من موعد الجتماع يف مكتب(

)4(  يحق لأي م�ضاهم م�ضجل اإ�ضمه يف �ضجل امل�ضاهمني لل�ضركة بتاريخ عقد الإجتماع احل�ضور �ضخ�ضياً اأو اأن يوكل خطياً عنه اأي �ضخ�ش حل�ضور 

الإجتماع والت�ضويت نيابة عنه مع الأخذ بعني العتبار اأن يكون هذا الوكيل من غري رئي�ش واأع�ضاء جمل�ش الإدارة اأو موظفي ال�ضركة.

دعـــوة اجلـمـعـيــة العـمــومـيـة العــاديــة

�سركة م�ساهمة بحرينية


